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Noul Cod Civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, o dată cu reforma în materia unificării
dreptului privat, a introdus instituții nereglementate până la acea dată, cum ar fi plata în natură a
pensiei de întreţinere sau custodia comună. Între acestea, fiducia este un element de relativă
noutate pentru dreptul civil român, şi care, până astăzi, la trei ani de la adoptarea Noului Cod
Civil (NCC) nu a fost suficient dezbătută de doctrină şi nu şi-a găsit foarte multe aplicaţii
practice1. Spunem relativă noutate, întrucât anterior adoptării NCC, Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat prevedea la art. 3 că avocaţii pot desfăşura, printre
altele, şi activităţi fiduciare.
Originea instituţiei este dreptul roman2 şi a fost adoptată atât de common law cât și de
sistemul de drept european continental, însă între trust şi fiducie există diferenţe de substanţă3.
Reglementarea românească are ca model, ca în multe cazuri, fiducia de sorginte franceză. Însă,
din perspectiva tehnicii de reglementare, în timp ce Codul Civil francez reglementează fiducia la
Titlul XIV din Cartea a III-a Despre diferitele moduri în care se dobândeşte proprietatea,
legiuitorul român a preferat modelul Codului Civil Quebec, incluzând titlul IV privind fiducia în
cartea a III-a despre bunuri, trecând cu vederea raţiunea avută în vedere de acest din urmă cod, şi
anume : “reglementarea din Codul civil Quebec referitoare la fiducie se întemeiază pe instituţia
tradiţională a trust-ului englez, practica judiciară precizând constant că «fiducia poate fi
interpretată după principiile dreptului englez în măsura în care acestea sunt compatibile cu
dispoziţiile articolelor 1260 şi urm. din Codul civil Quebec»”4.
Potrivit art. 773 NCC fiducia este operaţiunea juridică, având izvorul în lege5 sau contract,
prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori
alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul
sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor
beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte
drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor. “Operaţiunea juridică” despre care vorbeşte art.
773 este, după unii autori6, un contract (nenumit) – un argument în plus pentru care fiducia ar fi
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trebuit inserată în Cartea a V-a despre obligații – iar, după alții, un ”instrument”7 căruia nu-i
poate fi atribuită o anume instituție juridică (contract, drept real, operațiune).
Regimul juridic al masei patrimoniale şi al trasferurilor acestor drepturi din masa
patrimonială este stabilit de art. 31 şi art. 32 NCC potrivit cărora : masa patrimonială este un
patrimoniu de afectaţiune iar transferul drepturilor şi obligaţiilor dintr-o masă patrimonială în
alta, în cadrul aceluiaşi patrimoniu8, nu constituie o înstrăinare. Acest lucru reiese şi din titlul art.
32 Transferul intrapatrimonial, rezultând că acest transfer este unul sui generis, făcut înăuntrul
patrimoniului uneia şi aceleiaşi persoane. Pe de altă parte, din definiţia fiduciei cuprinsă în art.
773 NCC, reiese că transferul este unul inter- și nu intrapatrimonial, cu alte cuvinte masa
patrimonială fiduciară trecând din patrimoniul constituitorului în cel al fiduciarului, acest transfer
fiind “de esenţa fiduciei”9. Fiduciarul devine astfel titularul drepturilor respective, putând
dispune de acestea doar în realizarea scopului pentru care s-a constituit fiducia.
Părțile fiduciei sunt constituitorul, fiduciarul și beneficiarul. Constituitor poate fi orice
persoană fizică și juridică, iar beneficiarul poate fi constituitorul, fiduciarul sau o terță persoană.
În privința fiduciarului, art. 776 alin.2 și alin. 3 NCC prevede, evident, avându-se în vedere
operațiunile ce constituie obiectul fiduciei, că acesta nu poate fi decât o instituție de credit, o
societate de investiții, o societate de asigurare și de reasigurare, și, respectiv, notarii publici și
avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei.
În privința condițiilor de fond, art. 779 NCC prevede conținutul obligatoriu al contractului
de fiducie: drepturile reale, de creanță, garanțiile și orice alte drepturi patrimoniale transferate;
durata transferului care nu poate fi mai mare de 33 ani; identitatea părților și scopul fiduciei și
întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului.
La art. 774 alin. 1, art. 780 și urm. NCC sunt prevăzute condițiile de formă și publicitate
ale contractului, asupra cărora nu insistăm. În acord cu alți autori, considerăm că legiuitorul a
făcut un exces de zel inutil şi absurd în privința impunerii tuturor acestor condiții (act în formă
autentică, ce trebuie înregistrat la organul fiscal, înregistrat la Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare şi/sau cartea funciară), ce sunt rupte de realitatea practicii.
Din perspectiva scopului final, fiducia este de două feluri: fiducia-gestiune, când fiduciarul,
fructificând drepturile ce constituie masa fiduciară, transferă beneficiile astfel rezultate către
beneficiar căruia, în final, îi transferă şi aceste drepturi, şi fiducia-garanţie, când fiduciarului îi
sunt transferate drepturile fiduciare cu titlu de garantare a plății unei datorii împotriva
constituitorului pe care o are fie fiduciarul, fie terţe persoane care devin beneficiarul fiduciei şi,
în caz de neexecutare, drepturile se transferă creditorului obligaţiei neexecutate. După unii
autori10, se poate vorbi și de fiducia-transmisiune când scopul fiduciei este acela de transfer a
unui drept sau unor drepturi din patrimoniul unei persoane în patrimoniul alteia.
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Singura referire la fiducie în Legea profesiei de avocat nr. 51/1995, este la art. 3 alin. 1 lit.
g), unde se menționează generic, că activitatea avocatului se realizează, printre altele, prin
activități fiduciare desfășurate în condițiile Codului Civil.
Statutul profesiei de avocat (Statutul) astfel cum a fost adoptat prin Hotărârea U.N.B.R. nr.
64/2011, conţine reglementări exprese la Cap. 3, Secțiunea 1 Conținutul activității profesionale,
Subsecțiunea a 4-a (art. 93-103) cu privire la activitățile fiduciare ce pot fi desfășurate de
avocați.
Potrivit art. 93 alin. 1 din Statut, avocatul are dreptul să desfăşoare activităţi fiduciare, în
numele şi pe seama clientului, cu respectarea prevederilor legii şi ale prezentului statut.
Spre deosebire de Codul Civil, cu luarea în considerare a specificului profesiei, Statutul
stabileşte o serie de reguli speciale referitoare la conținutul activităților fiduciare, obligațiile
avocatului fiduciar, plățile și transferurile aferente operațiunilor fiduciare, evidența acestor
operațiuni.
În primul rând, contractul prin care se naște fiducia este contractul de asistență, încheiat
evident în conformitate cu prevederile art. 108 din Statut, având forma și conținutul prevăzut în
Anexa I. Observăm că prin impunerea formei și conținutului contractului, Statutul stabilește o
limitare a posibilităților părților de a negocia și stabili toate clauzele contractului.
În plus, trebuie respectată, pentru validitate, atât forma autentică a contractului impusă de
art. 774 alin. 1 NCC, cât și obligația înregistrării acestuia la organul fiscal competent în termen
de o lună de la data încheierii. De asemenea, pentru opozabilitate contractul trebuie înregistrat în
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, și, după caz, în cartea funciară, conform art. 781
NCC.
În privința activităților fiduciare, acestea pot consta în11: activități de consultanță; operațiuni
de conservare a substanței și valorii fondurilor financiare și a bunurilor încredințate; operațiuni
de plasare a fondurilor în active mobiliare și imobilare, valori mobiliare și alte instrumente
financiare; administrarea și valorificarea plasamentelor și efectuarea de operațiuni juridice
menite să sporească valoarea și lichiditatea plasamentelor; declararea și plata impozitelor
aferente proprietăților încredințate, culegerea fructelor, încasarea veniturilor; orice plăți și
încasări, constituirea de depozite bancare, compensări etc. Nu se definește însă sintagma
”fonduri financiare”, care, conform celor de mai sus, ar fi distincte de bunurile încredințate.
În exercitarea acestor activităţi, avocatul fiduciar are următoarele obligaţii12: să respecte
limitele şi durata mandatului încredinţat, expres prevăzut în contractul de asistenţă juridică
special încheiat; să acţioneze cu bună credinţă, profesionalism şi cu diligenţa unui bun proprietar,
cu respectarea regulilor specifice profesiei; să administreze afacerile încredinţate în interesul
exclusiv al clientului; să nu influenţeze clientul, direct sau indirect, în scopul de a obţine
beneficii proprii, în afara onorariului de avocat; să informeze corect şi cu promptitudine clientul
cu privire la executarea mandatului fiduciar şi a rezultatelor obţinute.
O altă specificitate a activităţii avocatului fiduciar este cea prevăzută de art. 95 şi urm. din
Statut care impun ca toate plăţile13, încasările, depozitele fondurilor fiduciare să fie făcute printr11
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un cont fiduciar pe care avocatul este obligat să-l deschidă la o bancă reputată, pentru fiecare
client în parte. Din interpretarea art. 9914 din Statut reiese că avocatul fiduciar are drept unic de
semnătură asupra contului fiduciar, puterile sale fiind nelimitate, în lipsă de stipulaţie contrară
sau de opoziţie scrisă din partea clientului.
Statutul dă dreptul avocatului să perceapă, în parte, onorariu condiţionat de un eveniment
care să aibă loc sau de un rezultat care să fie atins, prevedere similară onorariului de succes
prevăzut de art. 129 alin. 6 din Statut.
În plus, avocatul are obligaţia ţinerii unui registru special15 sau un sistem echivalent care să
evidenţieze identitatea clienţilor, inventarul bunurilor, evidenţa plăţilor şi încasărilor,
operaţiunile fiduciare efectuate ce trebuie înregistrate nu mai târziu de 3 zile de la efectuarea lor.
Termenul de păstrare ale evidenţelor legate de activităţile fiduciare este de cel puţin 10 ani.
Modalitatea de formulare a prevederilor referitoare la activităţile fiduciare și obligaţiile
avocatului duc la interpretări care, în opinia noastră, îndepărtează rolul şi atribuţiile avocatului
„fiduciar” de cele reglementate de Noul Cod Civil. Argumente în acest sens ar fi:
- Cu privire la natura juridică a raporturilor dintre constituitor, fiduciar şi terţi, în opinia
noastră, din Statut ar rezulta că activităţile fiduciare se desfăşoară de avocat în numele si pe
seama clientului, ca și mandatar, și nu ca fiduciar, aşa cum reiese din interpretarea gramaticală a
sintagmei în numele şi pe seama, folosite de art. 93 alin. 1 din Statut – aceasta fiind specifică
contractului de mandat cu reprezentare, conform definiţiei date de art. 2009 NCC contractului de
mandat, şi conform interpretării per a contrario a art. 2039 NCC. Cu alte cuvinte, nu vorbim de
activităţi fiduciare propriu-zise, ci de un mandat exercitat de avocat în numele și pe seama
clientului, care este fiduciarul propriu-zis.
- Avocatul este mandatarul clientului său, indiferent de activităţile desfăşurate şi care sunt
prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995, aspect care reiese din întreg cuprinsul legii şi al
Statutului (în care se face referire expresă chiar la acest termen, la art. 149 alin. 116 din Statut).
- Art. 95 din Statut indică în mod expres faptul că, indiferent de natura activității fiduciare,
avocatul acționează “în executarea mandatului”.
- La art. 95 lit. b) Statutul vorbește despre fonduri și bunuri ”încredințate”, pe când NCC
stabilește ca fiind de esența fiduciei ”transferul” drepturilor. Nici în această privință Statutul nu
dă o definiție termenului de ”încredințare”, a cărui definiție nejuridică17 duce cu gândul la o
simplă detenție precară.
- În tot cuprinsul prevederilor art. 93-103 referitoare la fiducie, Statutul foloseşte pentru
definirea constituitorului termenul client, care potrivit Statutului, este cocontractantul în
contractul de asistență încheiat de avocat. Ar trebui să reiasă dintr-o interpretare logico-juridică
faptul că clientul este constituitorul fiduciei, aspect contrazis de celelalte prevederi.
- Art. 95 lit. a) prevede ca primă activitate fiduciară pe cea de consultanță, care, în opinia
noastră, nu are nici o legătură cu tranferul drepturilor fiduciare. Ar însemna ca avocatul să-și
consilieze clientul care îi transferă drepturile fiduciare cu privire la modalitatea de fructificare a
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acestora, chiar cu privire la aceste aspecte? În acest caz, nu ar mai fi vorba despre o activitate
fiduciară, ci una clasic avocățească, de consiliere juridică.
- Este cert că avocatul nu poate desfăşura activităţi fiduciare decât în baza unui contract de
asistenţă juridică, asa cum reiese din prevederile art. 94 lit. a) din Statut unde se prevede: În
exercitarea activităţilor fiduciare, avocatul trebuie: a) să respecte întocmai limitele şi durata
mandatului încredinţat, expres prevăzut în contractul de asistenţă juridică special încheiat.
- Spre comparație, NCC dă puteri și drepturi largi fiduciarului, prevăzând, la art. 784 că în
raporturile cu terţii, se consideră că fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale
fiduciare, acţionând ca un veritabil şi unic titular al drepturilor în cauză.
În concluzie, se impune o regândire şi o reformulare a prevederilor statutare ce
reglementează activitățile și obligațiile avocatului fiduciar, pentru alinierea la scopul și
caracteristicile instituției fiduciei, astfel cum acestea sunt reglementate, chiar cu stângăcie, de
Noul Cod Civil, având în vedere că, în actuala reglementare, fiducia nu poate fi utilizată ca un
instrument util, eficace şi profitabil, în interesul clientului şi pentru folosul şi prestigiul
avocatului.

